DĚTSKÉ TEPLÁKY NÁVOD S OBRÁZKY VEL. 74-80

Začněte svislou osou, na kterou udělejte 5 kolmic podle nákresu. Na levém obrázku jsou délkové míry, měřené
shora z jednoho bodu.

Na pravém obrázku je na předním díle přidaná přímka o 1,5 cm níž než pasová a přidaná přímka mezi pasovou a
sedovou. Na zadním díle je naopak pasová linka zvýšená o 2 cm a opět přidaná přímka mezi pasovou a sedovou.
Dál ještě jedna krátká pod sedovou. Teď máme hotovou síť, do které zakreslíme obrys.
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Teď budeme nanášet šířkové míry. Měříme vždycky od svislé osy. Spojíme podle pravítka jednotlivé body, jak
vidíte na levém obrázku.
Protože takhle by byl střih poněkud kostrbatý, zaoblením mu dodáme švih.  Prohnutí udělejte cca o míru,
kterou uvádím na pravém obrázku.

DÉLKA
Tak tvar střihu bychom měli. V délce je přidáno na tunýlek (2 cm). Já jsem vyřešila délku tak, že jsem přidala
ještě jednou 2 cm a ohrnula 2 x 2 cm do lícu. Ohrnutí jsem proštepovala na švu a z boku nohavice. Vypadá
drsňácky a bude se tam nejspíš držet písek a tak podobně. (No a co?  )

PAS
Pas můžete vyřešit buď tunýlkem, na ten musíte ještě přidat, nebo a to doporučuji spíš, přišitým patentem.
Patent může být buď z materiálu, ze kterého jsou tepláčky nebo raději třeba z žebrového úpletu. Výška
patentu od 4 do 10 cm (stříháte 2x tolik). Objem záleží na pružnosti materiálu, musí jím projít zadeček (možná i
plenka) vyzkoušejte si na svém modelu.  Na dotažení do patentu můžete vložit tkanici, gumu nebo obojí. Na
fotce je patent stříhaný 20, přehnutý tedy 10.
Pro velikost 74-80 je objem gumy 38 cm.
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KAPSY
Do tepláčků se budou hodit kapsy. Ať už naštepované, nebo prostřižené. Záleží na vaší zručnosti a vkusu. Tvar
naštepované (odborně nakládané) kapsy může být rozmanitý. Prostřižená kapsa by měla být kousek pod pasem
(cca 2,5) a kousek od svislé osy do PD (cca 2,5). Dlouhá 10 až 12 cm. Může být i mírně šikmo. Potom ji nahoře
odkloňte od svislé osy cca o 7,5 cm.
Kapsový váček ve tvaru kapky by mohl být cca 16 cm vysoký a cca 10 - 12 cm široký. Záleží na ručičce, která do
něj bude sahat.
Na obrázku níž vidíte, kam se dá kapsa umístit. Nakládaná kapsa může být jak vepředu, tak vzadu. Nejlépe
vepředu prostřižená a vzadu nakládaná. Velikost záleží na velikosti tepláčků a taky na tom, kolik pokladů se do
ní musí nacpat. 
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